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भेक्सवको देळात उंच डोंगयात आणण घनदाट 
जंगरात लवरेरं एक छोटंवं ळशय शोतं, 

गुआनजातो.  



गुआनजातो ळशयात रयव्शेया नालाच ंएक वुखी 
कुटंुफं याशामच.ं तमांना दोन जुऱी भुरं शोती  

- कारोव आणण ददएगो.  



मा बालातरा कारोव शा खऩूदा आजायी 
अवामचा आणण तो जेभेतेभ दोन लऴाांचा  

अवताना कारोवचा भतृमू झारा.  



भग ददएगो बफचाया एकटा ऩडरा आणण तो 
ऩण वायखा आजायी ऩडामरा रागरा. तेव्शा 

डॉसटयांनी रयव्शेया दांऩतमारा डडएगोरा 
वांबाऱामरा एक नवसच ठेला अवा वल्रा 
ददरा. ददएगोरा वांबाऱामरा  तमांना भग 
अटँोननमा शी एक स्थाननक आणण अनुबली 

नवस मभऱारी. 



अटँोननमाने डडएगोरा आऩल्मा घयी, 
झोऩडीत, याशारमा नेरं, क्जथे शला चांगरी 

शोती आणण स्लछ ऊनशी अवामच.ं 



अटँोननमाची झोऩडी जयी रशान अवरी तयी 
ददएगोवाठी नतथरं शलाभान चांगरं ठयर.ं 



अटँोननमाच्मा झोऩडीत अनेक जादचू्मा गोष्टी 
शोतमा. देलघय, भेणफततमा, अनेक प्रकायच्मा 
जडी - फुटी आणण औऴध ंशोतमा. अटँोननमा 
मा वलाांचा उऩमोग करून औऴध ंफनलामची. 



दययोज अटँोननमाच्मा औऴधांचा लाव घेत 
ददएगो झोऩामचा. 



ददएगो ददलवबय जंगरातच खेऱामचा 
आणण जंगरातरे प्राणीच तमाच ेमभत्र ंझारे. 



एका ददलव जेव्शा ददएगोने मळट्टी लाजलरी 
तेव्शा तमारा एका ऩोऩटाने मळट्टी लाजलून 
उततय ददरं. तमा ददलवऩावून तो ऩोऩट 

तमाचा मभत्र झारा. 



शऱूशऱू ददएगोची तब्मेत वुधायरी आणण भग 
तमाची ऩुन्शा घयी जामची तमायी झारी. 



घयी आल्मालय आई-लडडरांनी ददएगोरा 
यंगीत खडू फषीव ददरे. ददएगो ददलवबय 
मा खडूनंी मबतंीलय चचत्र ंकाढामचा. एकऩण 

मबतं तमाने यंगलामची वोडरी नाशी. 



ददएगोरा चचत्र ंकाढामरा एलढं आलडामच ं
की तमाच्मा लडडरांनी एका खोरीच्मा वलस 
मबतंींना काऱा यंगाच ंददरा. मा पळमांलय 
डडएगो ददलवबय चचत्र काढामचा. शऱूशऱू 

ददएगोच्मा चचत्रांनी वलस मबतंी बरून गेल्मा. 



ळाऱेतभात्र ददएगोरा खऩू कंटाऱा मामचा 
आणण ददलवबय तो आऩरा तमाच्मा 

तंद्रीतच याशामचा. 



घयी आल्मालय ददएगो तमाने स्लतः 
फनलरेल्मा भातीच्मा मळऩामांफयोफय 

खेऱामचा - अवे तमाच्माकड ेऩाच शजाय 
मळऩाई शोते ! 



ददएगोरा यंगांची खऩू आलड शोती. 
चचसभध्मे ऩण तो जामचा का तय 

चचसभधरी मबतंीलयची चचत्र ंऩशाण्मावाठी. 



ळलेटी ददएगोच्मा आई-लडडरांनी ददएगोरा 
चचत्रळाऱेतच ंमळकामरा ऩाठलरं. मा ळाऱेत 
ददएगो लमाने वलाांत रशान शोता शी गोष्ट 

अमबभानास्ऩदच शोती. 



ऩण ददएगोरा चचत्रळाऱेतल्मा अभ्मावाचा ऩण 
ऩुढे कंटाऱा आरा, कायण लगासतल्मा 
अभ्मावाऩेषा ददएगोरा खऱ्मा जगातरी 

दृक्ष्टचचत्र काढण्मात जास्त यव शोता. ततो 
आजूफाजूरा जे ददवेर आणण आलडरे तमाची 

चचत्र ंकाढामचा. 



ददएगोने भेक्सवकोत वाजया शोणाऱ्मा  

‘ भतृम-ूददलव ' वणाची चचत्र ंकाढरी.  

मा ददलळी भेक्सवकोतरी रोकं तमांच्मा 
ऩूलसजांच ेस्भयण कयतात. 



मा उतवलात भेक्सवकन रोकं वलवलध यंगीत 
भुखलटे घारतात आणण नाच कयतात. 
तमाची ऩण चचत्र ंददएगोने काढरी. 



एक ददलव ददएगोने ऩोमरवांना काभगायांलय 
गोऱीफाय कयताना ऩादशरं आणण ददएगोने 
तमाचशेी शुफेशूफ चचत्र काढरं कायण तोशी 

जीलनातरा बमानक ऩण खया अनुबल शोता.  



ददएगोरा वलसकाशी छान लाटामच ंअवं 
नव्शतं. ददएगोने गयीफ रोकांना चांगरी 
योजगायी आणण वभानता मभऱाली मा 

वाठीशी वंघऴस केरा. डडएगोरा स्लतःच्मा 
रोकांफद्दर खऩू प्रेभ शोतं. 



तमाकाऱी करेच्मा षेत्रात फ्रान्व भधल्मा 
ऩॅरयवच ंळशयाच ंनाल शोत.ं ददएगो भग 

चचत्रकरेच्मा अभ्मावावाठी ऩॅरयवरा गेरा. 
ऩण ऩॅरयवभध्मे याह्तानाशी तमाच ंभन 

भॅक्सवकोभधेच गुंतरेरं शोत.ं 



भग ददएगो इटरीरा गेरा. नतथल्मा 
चचसभधरी अनेक वुंदय मबतंीचचत्र ंऩाशून 

ददएगोराशी एक कल्ऩना आरी. 



ऩयत भेक्सवकोत मेऊन तळीच मबतंीचचत्र ं
फनलण्माच ंददएगोच स्लप्न शोतं. 



भेक्सवकोत ऩयतल्मालय ददएगोने मबतंीचचत्र 
काढण्माचा वऩाटाच रालरा. मा मबतंीचतीत्रांतून 
डडएगोने भेक्सवकोभधीर वलसवाभान्म रोकांच ं
चचत्रण केरं.  ददएगोची मबतंीचचत्र ंआणण करा 

भग जगबय प्रमवद्ध झारी. 



ददएगो ददलव-यात्र मबतंीचचत्र काढण्मात 
व्मस्त अवामचा. तो काभ कयताना, तमारा 
बेटामरा मभत्रांना अनेकदा तय उंच मळडीलय 

चढून भचाणालय जामरा रागामच.ं 



काभ कयताना उबा याशून एक ददलव 
ददएगो इतका थकरा की तो भचाणालरून 

खारी ऩडरा. 



ददएगोरा पाय रागरं नाशी आणण रागरं 
अवतं तयीशी तमारा तमाची ऩलास नव्शती.  

 

तमाच्मा मबतंीचचत्रात डडएगोने आमुष्मातल्मा 
वलस गोष्टींच ंयेखाटन केरं -  अटँोननमाची 
झोऩडी, भेक्सवकोचा भतृम-ूददन वण , नाच 
आणण उतवल, लाऱलंटातरी आणण 
जंगरातरी दृश्म,ं वलसकाशी.  

 

अळी मबतंीचचत्र जगात कुढेशी ऩदशरी नव्शती. 







आमुष्माच्मा ळलेटी ददएगो रयव्शेया एक 
जगप्रमवद्ध कराकाय ठयरा. डडएगोच्मा 
चचत्रांचा भेक्सवकन रोकांना अमबभान 

शोता आणण आजशी आशे. 



ददएगो रयव्शेयाफद्दर थोडवंं  

शोज े ददएगो भारयमा रयव्शेयाचा जन्भ ८ डडवेंफय 
१८८६वारी भेक्सवकोच्मा गुआनजातो ळशयात झारा. 
आज भात्र तमाच ंनाल जगबय प्रमवद्ध आशे. का ? तय 
तमाने चचत्रकरेच ेएक लेगऱा रूऩ जागा वभोय आणरं. 
चचत्र म्शणजे पसत करादारनात रालामरा अवता 
अवा कराकायांचा काऱ अवामचा. ऩण ददएगो 
रयव्शेयाने वालसजननक जागी, वलस रोकांना ऩाशता मेईर 
अळी मबतंीचचत्र काढरी. डडएगोच्मा दृष्टीने तमाच्मा 
देळातल्मा वाभान्म रोकंच े आणण जगबयातल्मा 
काभगायांच े चचत्रीकयण भशतलाच े लाटरे.  तमाच्मा 
चचत्रांची ऩद्धत शी  नली आणण भेक्सवकन ऩद्धत ठयरी. 
डडएगोरा भग अनेक ळाऱा, वबागशंृ, याजलाडे आणण 
वयकायी इभायतीलय मबतंीचचत्र काढामरा फोरालर ंगेरं. 
डडएगोरा वॅन फ्रांवमवस्को, डटे्रॉईट, न्मूमॉकस  अळा 
ळशयातशी मबतंीचचत्रं काढामरा फोरालरं गेर.ं 
डडएगोच्मा चचत्रांनी प्रेरयत शोऊन अभेरयकेतीर अनेक 
कराकायशी तळी चचत्रं काढामरा रागरे. डडएगोने 
तमाच्मा आमुष्मात अडीच शजाय भाइल्व ऩेषाशी 
अचधक मबतंीचचत्र काढरी. २४ डडवेंफय १९५७ वारी 
तमाच्मा चचत्रळाऱेत काभ कयतानाच डडएगोच्मा भतृमू 
झारा. 



या पसु्तकाऱा १९९१ िाऱी न्ययूॉकक  टाइम्िचा चचत्र-
पसु्तकाांचा परुस्कार ममलाऱा आहे. आणण पाऱकाांचे 
आळडत ेपसु्तकां  अिाही परुस्कार ममलाऱा आहे.  

दिएगो ररव्हेरा हा एक चचत्र आळडणारा मऱुगा होता. 
तो कागिाळरच नाही तर म ांतीळरही चचत्रां काढायचा. 
दिएगो मेक्सिकोतच नाही तर जग र प्रमिद्ध 
कऱाकार किा बनऱा याची ही गोष्ट आहे.  


